Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného
dňa 18.07.2013 v zasadačke obecného úradu v Príbelciach so začiatkom o 18:00 hod.
Program:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Oznámenie výsledku nových volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce
4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Príbelce, prevzatie insígnií a vedenia
ustanovujúceho zasadnutia
5) Zloženie sľubu náhradníka - poslanca
6) Návrh na prevod nehnuteľnosti
7) Návrh na uznesenie
8) Záver
Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bod 1/ Otvorenie
Zasadnutie OZ zahájil zástupca starostu obce Ing. Tibor Čierny a privítal všetkých
prítomných, ktorých oboznámil s programom.
Uznesenie č. 61/2013 zo dňa 18.07.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. Schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Ján Vozár a za členov komisie p. Ivan
Ďurčok a Ing. Pavel Ďuriš. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Milan Parkáni a p. Zuzana
Barcíková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Uznesenie č. 62/2013 zo dňa 18.07.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Vozár - predseda komisie, Ivan Ďurčok a Ing. Pavel Ďuriš
- členovia komisie
II. Berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice: p. Milan Parkáni a p. Zuzana Barcíková
a zapisovateľa: Ing. Zuzana Lupová
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0
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Bod 3/ Oznámenie výsledku nových volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce
Ing. Čierny odovzdal slovo predsedkyni miestnej volebnej komisie Ing. Lupovej, ktorá
prečítala správu o výsledku nových volieb do orgánov samosprávy v Obci Príbelce. Vo voľbách
za starostu obce bol zvolený Ing. Tibor Čierny, kandidát za stranu SMER – sociálna demokracia
s počtom platných hlasov 234. Druhým kandidátom bol Mgr. Róbert Bosman, nezávislý
kandidát, ktorý získal 79 platných hlasov.
Uznesenie č. 63/2013 zo dňa 18.07.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. Ber ie na vedo mie
správu o výsledkoch nových volieb do orgánov samosprávy obce.
Poslanci OZ hlasovali nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Príbelce, prevzatie insígnií a vedenia
ustanovujúceho zasadnutia
Ing. Viazaničková prečítala znenie sľubu starostu obce. Ing. Tibor Čierny slávnostne
zložil sľub. Ing. Lupová odovzdala starostovi obce insígnie a osvedčenie o zvolení. Ing. Čierny
sa poďakoval za prejavenú dôveru vo voľbách a následne sa vzdal poslaneckého mandátu
z dôvodu zvolenia do funkcie starostu obce, ako aj členstva v komisiách, ktoré zastával ako
poslanec OZ.
Uznesenie č. 64/2013 zo dňa 21.02.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. K o n š t a t u j e , ž e
novozvolený starosta obce Ing. Tibor Čierny zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
II . B e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa poslaneckého mandátu z dôvodu zvolenia do funkcie starostu obce.
Bod 5/ Zloženie sľubu náhradníka - poslanca
Ing. Čierny vysvetlil, že na základe výsledkov volieb v roku 2010 nastupuje ako
náhradník na poslanca Ján Parkáni, ktorý však odmietol poslanecký mandát. Ďalším z radu
náhradníkov je MVDr. Pavel Bajo, ktorý prijal poslanecký mandát. Ing. Viazaničková prečítala
znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. MVDr. Pavel Bajo slávnostne zložil sľub.
Uznesenie č. 65/2013 zo dňa 18.07.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. Ko nšt at u je , ž e
poslanec obecného zastupiteľstva z radu náhradníkov MVDr. Pavel Bajo zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Bod 6/ Návrh na prevod nehnuteľnosti
Ďalším bodom programu zasadnutia OZ bol prevod nehnuteľného majetku obce. Ing.
Čierny vysvetlil, že sa jedná o odpredaj pozemku parcely C-KN číslo 323/3 v katastrálnom
území Horné Príbelce o výmere 71 m2, druh pozemku ostatné plochy vytvorený geometrickým
plánom č. 46701907-87/2012 odčlenením z pozemku registra E-KN číslo 1224, o celkovej
výmere 1 568 m2 Miroslavovi Mäsiarovi, bytom Banská Bystrica.
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Ing. Čierny vysvetlil, že minimálna cena za ktorú môže obec predať spomínanú nehnuteľnosť je
1,66 €/m2. Pán Parkáni navrhol, aby sa za túto cenu predal pozemok Miroslavovi Mäsiarovi.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Následne Ing. Čierny oznámil, že bude podpísaná zmluva o odpredaji nehnuteľnosti
s Miroslavom Mäsiarom, bytom Banská Bystrica, pričom všetky náklady spojené s vkladom do
katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 66/2013 zo dňa 18.07.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. Ber ie na vedo mie
návrh na predaj nehnuteľnosti.
II. Schvaľu je
1. cenu 1,66 €/m2 odpredávanej nehnuteľnosti celkovo za 71 m2 117,86 €
2. zmluvný prevod nehnuteľného majetku obce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písmena e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
schválený obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to odpredaj
pozemku parcely registra C-KN číslo 323/3 v k. ú. Horné Príbelce, o výmere 71 m2, druh
pozemku ostatné plochy, vytvorený geometrickým plánom č. 46701907-87/2012 vyhotoveným
Geodetickou kanceláriou G.P.G. s.r.o., Komenského 3, Veľký Krtíš, IČO 46 701 907, zo dňa
07.01.2013, odčlenením z pozemku registra E-KN číslo 1224, o celkovej výmere 1 568 m2, druh
pozemku ostatné plochy, zapísané na Správe katastra Veľký Krtíš na LV č. 902, Miroslavovi
Mäsiarovi, bytom Ortútska cesta 169, Banská Bystrica
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je:
Jedná sa o pozemok, ktorý tvorí priľahlú plochu k pozemku registra C-KN parcelné číslo 81/1
v k.ú. Horné Príbelce a k rozostavanej stavbe rodinného domu, uskutočňovaného na pozemku
parcelné číslo 81/2, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho.
Bod 7/ Návrh na uznesenie
Mgr. Vozár prečítal uznesenia OZ, ktoré zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci OZ,
t. j. 6 zo 6 prítomných poslancov.
Bod 8/ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ a hosťom za účasť na zasadnutí OZ,
skonštatoval, že program zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené.
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Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

.......................................

Overovatelia:
Milan Parkáni

..........................................

Zuzana Barcíková

..........................................

Zápisnica napísaná dňa 18.07.2013

..........................................
Ing. Tibor Čierny
starosta obce
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